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 Immunityالوٌاعت 

 .االمراضٌةمن العوامل  الحمايةتعنً •

الخالٌا هو مجموعة  : Immune Systemالمناعً الجهاز •

 الممرضةالمسؤولة عن الدفاع تجاه العوامل واألعضاء 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 2 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 



 Pathogens اإلهساضٍّتالعىاهل 

 الذٌفانات Toxins: وهً أحد منتجات العوامل الممرضة. 

  الفٌروساتVirus . 

 الجراثٌمBacteria . 

  الطفٌلٌاتParasites 

 الفطورFungus 

 العوامل المسرطنةCarcinogens 

 التلوث Pollution كالغبار 
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 خصائص الوٌظىهت الوٌاعٍت الوثالٍت

أمراض المناعة ٌؤدي فشلها إلى حدوث :  تمييز الذات وغير الذات1.
 Auto Immune Diseaseالذاتٌة 

 تأمٌن االستجابة للمستضدات الجدٌدة : المرونة2.

 بسرعة وفعاليَّة التصّرف 3.

 على طٌف واسع من المستضدات التعرف : التنّوع4.

عند تكرار التعرض استجابة أسرع وذو كفاءة أعلى ٌتٌح : لذاكرةا5.
 (تشكٌل الذاكرة ونملها للخالٌا البنات)

 الجواب المناعً ضبطتنظٌم و6.

مالٌٌن محدود من المورثات لتصنٌع  عدد:قتصاديةا. 8 -النوعيّة7.
على لٌد الحٌاة فرص للبقاء توفٌر أفضل . 9-المستمبالت واألضداد 

 .فً ظل الظروف البٌئٌة المتغٌّرة
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 خصائص الوٌظىهت الوٌاعٍت الوثالٍت



 تشكٍل الراكسة

 الذاكرة صفة خاصة بالخالٌا اللمفاوٌةT  وB 

الذاكرة لذلن تخرب خالٌا الذاكرة ال ٌفمد المدرة على  تورث

 .التعرف على المستضد

 تكرار ال تبنى الذاكرة من جرعة لماح واحدة فال بد من

 وبفوارق زمنٌّة محددة الجرعات حسب نوع المستضد،

 :فً تشكٌل الذاكرة بشكل أساسًٌساهم 

 اللماحات بنوعٌها المضعف والممتول •

 .بعد اإلصابة باإلنتانات•
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 التعرض للعاملعنذ مخطط يوضح الفرق بين االستجابة المناعية 

 للمرة األولى وعنذ التعرض لنفس العامل مرة ثانية Aالممرض 
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 العىاهل الوإثسة على الوٌظىهت الوٌاعٍّت

 .....(.طفٌلٌاتجراثٌم، فٌروسات، )العوامل الخامجة •

 .....(تلوث، غبار )الخامجة غٌر العوامل •

 .الورمٌّةالخالٌا •

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 8 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 



 اإلهساضٍّتوسائل الجسن لوىاجهت العىاهل 

الخالٌا واألنسجة. 

المنتجات الذوابة فً سوائل وخالٌا الجسم. 
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 :الوٌظىهت الوٌاعٍت ئذا كاى هٌاكتفشل 

فرط حساسٌة تجاه العوامل غٌر :التحسسية األمراض •

 .الممرضة

حٌث  الذاتٌةفً تمٌٌز المستضدات فشل الذاتية المناعة •

 تهاجم صاحبها 

 .ٌُخلك ولدٌه عوز مناعً(  بدئً)موروث  :العوز المناعي•

 فٌروس عوز المناعة المكتسب(: ثانوي)مكتسب                  
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 :الوٌظىهت الوٌاعٍت ئذا كاى هٌاكتفشل 



 عٌاصس الوٌظىهت الوٌاعٍت

 Cellsالخالٌا 1.

 (لمفاوٌةلمفً وأوعٌة وطحال وعمد سائل )الجهاز اللمفاوّي 2.

  الساٌتوكٌنات: المناعٌةالخالٌا بروتٌنات تنتجها  :الوسائط3.

 الكٌمٌائٌةوالجاذبات   Complementوالمتممة
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 أًواط االستجابت الوٌاعٍّت

 وتضم Innate immunity( الفطرية)المناعة المتأصلة •

 والتشرٌحٌةالحواجز الفٌزٌائٌة 1.

 والمحبَّبة والماتلة الطبٌعٌة ،البالعة :خالٌا المناعة المتأصلة2.

 فً المصلبروتٌنات  :المتممة. 3

وهً الجواب  :Adaptive Immunity التالؤميةالمناعة •
 :أسابٌع وتضمتستغرق أٌام إلى  النوعً والمناعً 

 أضدادالبائٌة وما تنتجه من الخالٌا  :الخلطٌة1.

 وخاصة الماتلة السمٌة التائٌةالخالٌا  :الخلوٌة2.
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 والتالؤهٍتاالستجابتٍي الوٌاعٍتٍي الوتأصلت 

 التالؤمٌةالمناعة بٌن ، حٌث ٌتم الربط سوٌة ٌعمالن •
-Antigenعن طرٌك الخالٌا الممدمة للمستضد والمتأصلة 

Presenting Cells (APCs) 

 Dr.Remah Baaj 14 22األول،  تشرٌن 03



 والتالؤهٍتاالستجابتٍي الوٌاعٍتٍي الوتأصلت 

 Dr.Remah Baaj 15 22األول،  تشرٌن 03



 :في الرد المناعيالمتأصلة طرق المناعة 

للمضاء على الكائنات الحٌّة المجهرٌّة : االلتهابيّة الحدثيّة•

 األجنبٌّةواألجسام 

:  الورمٌّةالمضاء على الخالٌا المصابة بالفٌروسات والخالٌا •

 NK Cellsالقاتلة الطبيعيّة الخاليا عن طرٌك 

  الحمضاتعن طرٌك : المضاء على الطفٌلٌات والدٌدان•
Eosinophils   أساسًبشكل. 

الماتلة الخالٌا  Interferons االنترفيرونات :للفٌروسات•

 NK Cellsالطبٌعٌّة 
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 الوٌظىهت الوٌاعٍت خالٌا 

Immune of Cells System 

  المنظومة المناعٌة من الخلٌة الجذعٌة الدموٌة خالٌا تنشأ 
Stem Cell Hematopoietic  ًنمً العظم بشكل أساسً ف

 .والتٌموس

 . لألضدادتذهب إلى الدم وهً منتجة : البائٌةالخالٌا 

 .  للساٌتوكٌناتوهً منتجة  التٌموستذهب إلى : التائٌةالخالٌا 

 .المتممةتنتج : البالعات

 .تنتج الوسائط الكٌمٌائٌة االلتهابٌة: والخالٌا البدٌنة األسسات
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 هٌشأ خالٌا الدم 
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CSF (  clony stimulating factor) 

IL3(LT) multi csf 

 التٌموسغدة 

 Erythropoietin(K) النمً 
GM_CSF(lym) 



Macrophage , plasma cell 
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60% 

30% 7% 
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White blood cells (WBCs) 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 25 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 



 Neutrophilsالعدالث 

 الصغٍسة  البالعاث

 من الكرٌات البٌض 60-70%نسبتها •

 7أٌام، وٌتم إنتاجها من نمً العظم  3-2لصٌرة حٌاتها •

 .ٌوم/ ملٌون خلٌة 

تستجٌب عبر التً الخالٌا أول :المناعً أهم عناصر الجواب •

 .بالبلعمة األجنبً بمٌامها نوعٌة للمستضد امتالكها مستمبالت 

 نواة بنفسجٌة متعددة الفصوص، : بنٌتها•

 على حبٌبات ذات فعالٌة سمٌة وتحتوي 

 .للعوامل الممرضة وخاصة الجرثومٌةلاتلة 
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 Neutrophilsالعدالث 

حرة لاتلة جذور )وفوق أكاسٌد  بٌروكسٌداتتحوي حبٌباتها •
  Lactoferrinللجراثٌمبروتٌنات سامة + ( للجراثٌم

بشكل رئٌسً فً الدوران ومن الممكن أن تهاجر إلى توجد •

 .حٌث تبدأ عملها هناناألنسجة 

نمص عددها أو فشل وظٌفتها كعدم لدرتها على الهجرة ٌؤدي •

  باالخماجلابلٌة االصابة إلى ازدٌاد واضح فً االنسجة إلى 

 .وتكرار حدوثها
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 Eosinophils الحوضاث

 البٌض الكرٌات من % 3_1نسبتها •

وحاالت ( الدٌدان)بالطفٌلٌات حاالت العدوى كبٌر فً دورها •

 الحساسٌةفرط 

الفصوص، على غشاء الخلٌة مستمبالت نواة مفردة ثنائٌة •
   الهٌولىضمن  تتوضع: بالسمٌة، حبٌبات  IgEألضداد

 الرمانتشبه حبات  إٌوزٌنًتلون برتمالً ذات 

 ذات فعالٌة سمٌة عالٌة خاصة لعدوى الطفٌلٌات 
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 :حبٌباتهاتحوي 

 .Major Basic Protein (MBP) • : الطفٌلٌة، ٌفعل للدٌدان سام
 .  المصبًوٌثٌر التشنج  الرغامىالعدالت والصفٌحات، سام لخالٌا 

 •EDN) Eosinophil Derived Neurotoxin  )سمً  ذٌفان
 .عصبً

 •(ECP) Eosinophil Cationic Protein    مضاد للعوامل
 .واالعصابالملب خالٌا تأثٌر سمً على الممرضة، له 

•EPO) Eosinophil Peroxidase  ) الخالٌا البطانٌة، على ٌؤثر
 .الرئوٌة البشروٌة
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 Eosinophils الحوضاث
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  Basophils(فً الدوزاى) االسساث

 ) Mast Cellsفً االًسجت)الخالٌا البدٌٌت 

  

 

 .  من الكرٌات البٌض% 1من النسبة ألل •

 .الفصوص وحبٌبات تتلون بالبنفسجًنواة مفردة ثنائٌة •

التحسس من النمط فرط )الحاالت التحسسٌةدور كبٌر فً لها •

I ) التحسس اآلنًفرط 

 التً تربط  IgE للعلى سطحها مستمبالت  •

 لتحرٌضها( مولدات الحساسٌة) المؤرجات

 (.  الهٌستامٌن)حبٌباتهما تحرٌر على  
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 البدٌٌتالخالٌا / االسساث
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 الوقدهت للوستضد الخالٌا 
Antigen Presenting Cells (APCs) 

 معمد التوافك النسٌجً األعظمً من النمط الثانً تمتلن •
MHC class II   

 :وظٌفتها•

تمدٌم ب والتالؤمٌةبٌن نوعً المناعة المتأصلة الربط  -1

 المستضدات

 T Helper Cellsالمساعدة  التائٌةالخالٌا اللمفاوٌة تفعٌل  -2

 .من خالل مساعدتها على التعرف على المستضدات المختلفة
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 MHCالتىافق الٌسٍجً األعظوً هعقد 
Major Histocompatibility complex 

 .الذاتتمكن الجسم من التمٌٌز بٌن الذات وغٌر واصمات • 

عملٌة )دوراً أساسٌاً فً عملٌة لبول العضو المزروع لعب ت•

 .مناعً تجاههإبداء رفض فٌحول دون ، (االغتراس

تم اكتشافه بداٌةً على الكرٌات البٌض لدى اإلنسان، وُدعٌت •
 Humanبمستضدات الكرٌات البٌض البشرٌة 

Leukocytes Antigens (HLA) ًتبٌّن أن هذا المعمد ، الحما

موجود عند كائنات أخرى فمارٌة غٌر اإلنسان وخالٌا أخرى 

 .منواةالبٌض شرط أن تكون هذه الخالٌا غٌر الكرٌات 

 
 Dr.Remah Baaj 36 22األول،  تشرٌن 03



  المنواةعلى جمٌع الخالٌا  MHC Class Iمعمدالتعبٌر عن ٌتم •

وبالتالً ، (CD47 in RBCsالحمرالكرٌات على سطح )

معظم الخالٌا التً تتدخل فً الجواب المناعً تعبر عن 
MHC I 

سطوح الخالٌا الممدمة على   MHC Class IIعن معمد ٌعبر •

 .، الخالٌا البائٌةالتغصنٌة، الخالٌا البالعات: وهًللمستضد 
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 MHCالتىافق الٌسٍجً األعظوً هعقد 
Major Histocompatibility complex 

 



 للوستضدأًىاع الخالٌا الوقدهت 

نٌَّةالخالٌا 1. الرئٌسٌة الخالٌا تعتبر   Dendritic Cellالتَّغصُّ

 .فً تمدٌم المستضدات

تمدٌم ٌعّد  Macrophagesالكبٌرة  والبالعاتالوحٌدات 2.

 .لهاثانوٌا دوراً المستضدات 

 Bاللمفاوٌات 3.
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 الخالٌا الوقدهت للوستضد

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 39 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 



 الكبٍسة  البالعاثالىحٍداث 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 40 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 

 . سنواتتعٌش عدة ولد شهر  20طوٌلة حوالً ، حٌاتها % 7نسبتها 

 .خالٌا ممدمة للمستضد البلعمة،وهًوعناصر خلوٌة تساعدها على مستمبالت تملن 

 :فٌه العضوالمتواجدةٌختلف اسمها حسب 
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 الكبٍسة  البالعاثالىحٍداث 



 التغصٌٍتالخالٌا 
Dendritic Cells (DC) 

فً النسج الظهارٌة كالجلد تشتك من الوحٌدات، تتواجد •

وفً النسج اللمفاوٌة كالعمد اللمفٌة  البشروٌةوالخالٌا 

 .والطحال والتشكالت اللمفٌة الملحمة بالمخاطٌات

بمعالجة تموم ، للمستضدالممّدمة هً الخالٌا األساسٌة •

 المساعدة والبائٌة التائٌَّةإلى الخالٌا المستضد وتمدمه 
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 التغصٌٍتالخالٌا 
Dendritic Cells (DC) 



 التغصٌٍتأًىاع الخالٌا 

 Dendritic Cells: التغصنية الخالٌا1.

 .التائيةتموم بعملٌة تجزئة المستضدات وتمدٌمها للخالٌا 

 :Follicular Dendritic Cells الجريبية التغصنيةالخالٌا . 2

  البائيةللخالٌا المستضدات تمدم تُشاهد فً العمد اللمفاوٌة،  

 .عن طرٌك معمدات مناعٌةبشكل منفعل 
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عند حدوث خمج على مستوى الجلد حٌث تتواجد وتعمل خالٌا 

 :ٌحدث ما ٌلً النغرهانس

الكثٌر  التغصنٌةتملن الخالٌا : العوامل الممرضةالتعرف على -1

ع سطح تماسها مع الوسط  المحٌط، من األرجل الكاذبة كً توّسِّ

.  وتموم بربط المستضدالمستمبالت الموجودة على سطحها تتفعل 

 (.ناضجةخالٌا غٌر هنا  النغرهانسخالٌا )

تغٌُّر شكلً  النغرهانسعلى خالٌا ٌطرأ (:الطهاية)عملية الطهي -2

(  ٌمل عددها)تتملَّص األرجل الكاذبة ، :الشكليالتغيُّر : ووظٌفً

 (.بلعمة)داخلهاالخلٌة على العامل الممرض فتموم باحتوائه وتنكمش 
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 الًغسهاًسخالٌا / تغصٌٍتخالٌا 



مة للمستضد بلعمٌَّةتتحول من خلٌة : التغيُّر الوظيفّي   إلى خلٌة ممّدِّ

 السايتوكيناتإنتاج -3

ذلن  ٌحدث: الجلدية إلى العقد اللمفاوية التغصنيةهجرة الخلية -4

تهاجر الخلٌة إلى العمد اللمفاوٌة التً ٌنزح . السٌتوكٌناتتحت تأثٌر 

إلٌها لمف المنطمة المصابة عن طرٌك وعاء لمفاوي وارد إلى 
الموجودة على سطحها وتظهر  MHC IIٌزداد عدد جزٌئات .  العمدة

بوضوح بعد أن ترتبط بجزء من المستضد، وذلن لكً تستطٌع 

هنا تتحول  النغرهانسالتعرف على المستضد، خالٌا  التائٌةالخالٌا 

 .إلى خالٌا ناضجة
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 الًغسهاًسخالٌا  تغصٌٍتخالٌا 



 /  تغصٌٍتخالٌا 

 الًغسهاًسخالٌا 
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ٌتم فً العمد 
اللمفاوٌة بداٌة 

الجواب المناعً 
تجاه العامل  لنوعيا

ألن هذه الممرض؛ 
العمد هً مكان 

التماء الخالٌا الممدمة 
الخالٌا للمستضد مع 

، حٌث ٌحدث التائٌة
االلتماء األولً من 

خالل االرتباط 
بمستمبالت محددة 

خاللها ٌتم من 
 التائٌةتعرف الخالٌا 
على المستضد 

 .الموجود



 

 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 48 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 

 الًغسهاًسخالٌا  تغصٌٍتخالٌا 



 Clinical Biochemistry, Dr. Remah Baaj 49 2022األول،  تشرٌن 03اإلثنٌن، 



 اللوفاوٌتالخالٌا 

Lymphocytes 

حٌث تشكل اللمفاوٌات البائٌة %  40 - 20نسبة اللمفاوٌات •

 % 85 - 80 التائٌةواللمفاوٌات %  20 - 15نسبة 

مدورة مركزٌة كبٌرة غٌر الشكل نواتها خلٌة مدورة •

 مفصصة
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 العظم وهذا سبب اسمهااللمفاوٌّات البائٌّة تنضج فً نمً •

 وهذا سبب اسمها التٌموستنضج فً  التائٌّةاللمفاوٌّات •
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 اللوفاوٌتالخالٌا 

Lymphocytes 



 الخالٌا اللوفاوٌت

Lymphocytes 
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 .اللمفاوٌات البائٌّة: الخلطٌّةالمسؤول عن المناعة •

 .التائٌّةاللمفاوٌات : المسؤول عن المناعة الخلوٌّة•
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 اللوفاوٌتالخالٌا 

Lymphocytes 



 التوٍٍز بٍي اللوفاوٌاث

الدموٌّة  اللّطاخةال ٌمكن التمٌٌز بٌن اللمفاوٌّات مجهرٌّاً باستخدام •
Cluster Of Differentiation (CD  )التماٌز المحٌطٌّة بل بعنالٌد 

 .الفلوسٌتومٌتريبجهاز 

 Cluster  Of Differentiation (CDs) عناقيد التمايز •

 .تمٌّزها عن بعضها" عنالٌد التماٌز"واصمات  تائٌّةكل خلٌة بائٌّة أو تمتلن 

 : Receptorsالمستقبالت   •

 T-cells Receptors التائٌّةعن مستمبالت الخالٌا  التائٌّةالخالٌا تعبّر 
(TCRs) . 

 B-Cells Receptorsالخالٌا البائٌّة عن مستمبالت الخالٌا البائٌّة تعبّر 
(BCRs) 
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 NKالطبٍعٍّت الخالٌا القاتلت 
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 .خالٌا غٌر نوعٌّة•

 المناعة المتأّصلة فً عملها   •

 .ذاكرةتشّكل ال   •

 .التٌموستتماٌز خارج   •
  TNF-α ،IFN-ɣ والسٌتوكٌناتالسام  البٌرفورٌنوتفرز تساهم بعملٌة المتل •

 (على الناضجة  CD 56) (CD 16)هاّمة مستمبالت  واسماتعلى سطحها تمتلن •

 .بالفلوسٌتومٌتري  CD16تمٌٌزها باستخدام أضداد ٌتم •

 .على سطحها مستمبالت مفعّلة ومستمبالت مثبّطةتملن •

 :وظٌفتها
 .الفٌروسٌّةلتل الخالٌا المصابة باإلنتانات  – 1  

 .الورمٌةلتل الخالٌا  – 2  

   



 Inhibitory Receptors  (KIRs):لعملهاالمستقبالت المثبطة 
جمٌع الخالٌا على سطح المتواجد   MHC1ممابلة عند تتفعّل 

وٌسمح مما ٌثبط عمل هذه الخالٌا ( الجسمخالٌا جمٌع ) المنواة

 .لها بتمٌٌز خالٌا الذات

 Activator Receptorالمستقبالت المفعلة أما ارتباط 

 NKٌفعّل ال ببروتٌن الفٌروس 
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 الوخوىجتالخالٌا الطبٍعٍت عي  NKكٍف توٍز 
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 الوخوىجتالخالٌا الطبٍعٍت عي  NKكٍف توٍز 
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 المحاضرة انتهت 
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